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TRAINING OUTLINE  
 

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์รับการเปลี�ยนแปลง 4.0 

Strategic Management Transformation 4.0 

 

 
***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    

 
PRINCIPLES 
 

เป็นความจริงทีKผู้บริหารทีKเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้ นํา และมี

บคุลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นทีKนา่เชืKอถือ และศรัทธาตอ่คนในองค์กร หรือผู้ใต้บงัคบับญัชาในองค์กร 

สามารถนําพาองค์กรธุรกิจนั Xนให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้  แตอ่งค์ประกอบทีKสําคญัทีKสดุทีKจะ

ทําให้องค์กรธุรกิจประสบความสําเร็จได้ ก็คือการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์แบบมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอยา่งยิKงการ

บริหารงานภายใต้พลวตัรแห่งการเปลีKยนแปลงรอบด้านทั Xงในยคุเศรษฐกิจถดถอย และยคุ4.0 ทกัษะระดบัสงูในการ

บริหารลงถึงระดบัเชิงกลยทุธ์เป็นทกัษะทีKคอ่นข้างยาก จะต้องผา่นการฝึกฝนจนทําให้เกิดประสบการณ์ ซึKงจะต้องมี

วิสยัทศัน์มองในภาพรวมสามารถทีKจะกําหนดกลยทุธ์ในภาพรวมระดบัองค์กรไปจนถึงระดบัปฏิบตักิารเพืKอใช้เป็น

แนวทางในการกําหนดกลยทุธ์ได้ หาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบอย่างไรทีKจะทําให้การบริหารงานนั Xนมีประสิทธิภาพ 

และสมัฤทธ̀ิผลได้เพืKอให้ถึงเป้าหมายทีKได้วางแผนไว้อย่างถกูต้อง และเกิดผล ประกอบกบัมีมมุมองตอ่แนวคิดการ

บริหารงานทีKหลากหลาย มีความเข้าใจถึงโลกทศัน์ของความคดิ  แตล่ะวิธีการเป็นอยา่งดี ทําให้เห็นถึงความแตกตา่งทีK

สามารถนํามาประยกุต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 
AREAS OF STUDY 
 

1) กระบวนทศัน์ในยคุธุรกิจตั Xงแตอ่ดีตถึงอนาคตเพืKอเป็นแนวทางกําหนดกลยทุธ์ 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 
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2) วิเคราะห์มมุมองของแนวคดิการบริหารในเชิงกลยทุธ์ทีKมาของแตล่ะยคุธุรกิจ  

Workshop : ทาํไมถงึเป็นกระบวนทัศน์เฉพาะของแต่ละยุคธุรกิจ 

3) ภาวะผู้ นําของผู้บริหารกบัการจดัการ / การบริหาร ทีKจําเป็นต้องรู้ มี และเป็น 

(เพื�อเป็นพื Yนฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์) 

4) แนวคิดและนิยามความหมายทีKถกูต้องในการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ 

5) วิสยัทศัน์และแนวทางการบริหารงานเชิงกลยทุธ์อยา่งมีระบบแบบแผน 

6) วิเคราะห์เจาะลึกแนวทางการบริหารงานเชิงกลยทุธ์ทีKใช้กบัการบริหารงาน 

Workshop : วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ SWOT Analysis 

7) วิเคราะห์ระดบัของกลยทุธ์ตั Xงแตอ่งค์กรไปจนถึงปฏิบตัิการยคุ 4.0 

(เพื�อใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์) 

8) วงจรธุรกิจในการกําหนดกลยทุธ์การบริหารให้ถกูทางและถกูต้อง 

(ถงึแม้อยู่ในยุคเศรษฐกิจถดถอย) 

9) กลยทุธ์การขยายวงจรธุรกิจให้ไปในทิศทางเติบโตอย่างตอ่เนืKอง (Scalloped Pattern) 

Workshop :  Strategic Management - Case  

10)  ประเภทของการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์วา่จะใช้แนวทางและจะจดัการอยา่งไร 

11)  สรุปทบทวนบริบท และถาม - ตอบ 

 
หมายเหต ุ  หวัข้อทีKเสนอสามารถปรับเปลีKยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
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TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Xงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืKอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Xอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึKงจะเหมือนกบัเนื Xอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืKน ๆ  

 
 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัKวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีKใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   
ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิKมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 
การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั Xนนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัKนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีKปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบนั ทีKปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัKวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขียนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืKนๆทีKอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื XนทีK 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั Xน
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


